
jornaldocastelo@gmail.com          Belo Horizonte - Ano 8 - Nº 104 - Janeiro de 2016           Telefones (31) 2511-1200 / 99581-1035
Distribuição gratuita nos bairros Castelo - Ouro Preto - Alípio de Melo - Serrano - Condomínio Fazenda da Serra                                       

ACESSE O SITE
www.jOrnAldOCASTElObh.COm.br

PágInA 3

DIVIRTA-SECASTElo PRoTEgIDo
Grupo criado pelos moradores para se ajudarem em 

relação a segurança do bairro Castelo quer adesão de mais 
pessoas em 2016. O Castelo- Rede de Vizinhos Protegidos 
tem, atualmente, no Facebook, mais de 5 mil membros par-
ticipantes e é considerado o maior grupo de moradores do 
Brasil na proposta de rede social de combate a criminalidade. 
Os bons resultados obtidos pela parceria com as polícias Mi-
litar e Civil deram reconhecimento ao Grupo, que foi tema 
da última Campus Party, o maior encontro de experiência 
tecnológica do mundo nas áreas de inovação, criatividade, 
ciência, empreendedorismo e entretenimento digital.

lEI 
Rótulo de produtos de 
limpeza terá mensagem 
contra desperdício de água! 

PágInA 4

lista de material escolar tem 
grande variação de preço

o verão exige cuidados para 
evitar o câncer de pele
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Parque Ecológico 
da Pampulha 

oferece slackline
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 A programação de fé-
rias do Boulevard Shopping 
está refrescante! Uma pista 
de Patinação no Gelo foi 
montada no local no último 
dia 9.  Crianças a partir de 
três anos, jovens e adultos 
podem experimentar o es-
porte, sem limite de idade 
máxima para a diversão. A 
atração fica montada até 28 
de fevereiro e está aberta 
todos os dias, durante o 
horário de funcionamento 

do shopping, entre 10h e 
22h. A entrada custa R$ 25, 
com direito a 30 minutos 
de brincadeiras, incluindo 
o aluguel dos patins e kit de 
segurança completo. Instru-
tores de patinação estão no 
local para monitorar, ajudar 
os iniciantes e dar dicas de 
como se equilibrar e arriscar 
alguns movimentos no gelo. 
A pista é feita de gelo natu-
ral. Outras informações pelo 
telefone  (31) 2538-7438.

Guilherme Rabelo e Eduardo Brandão são 
os produtores do Carnaval Do Brasil S/A
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Slackline no Parque 
Ecológico da Pampulha 

Os visitantes do Parque 
Ecológico da Pampulha ga-
nharam uma nova opção de 
prática esportiva e lazer. A 
Fundação Zoo-Botânica de 
Belo Horizonte implantou, 
no segundo semestre de 
2015, uma área chamada 
“Slakcparque”, com infra-
estrutura que proporciona 
aos praticantes e interes-
sados pelo slackline (foto) 
a valorização da saúde, a 
prática esportiva e o conví-
vio entre as pessoas. Tam-

bém conhecido como corda 
bamba, o slackline nasceu 
em meados dos anos 80, 
nos EUA, e vem ganhando 
adeptos por toda parte do 
mundo. Visite o Parque 
Ecológico da Fundação 
Zoo-Botânica e arrisque 
algumas manobras sobre 
a fita. Não fique de fora 
dessa! O Parque fica na 
Avenida Otacílio Negrão de 
Lima, 6.061, Pampulha, e é 
aberto ao público de terça a 
domingo e feriados.

Shopping de BH 
tem patinação no gelo

O Mirante  Olhos 
D´Água recebe, entre os 
dias 6 e 9 de fevereiro, a 
3ª edição do Carnaval Do 
Brasil S/A, considerado o 
maior Carnaval fechado 
de BH. A programação 
terá início no sábado, 
dia 6 de fevereiro, com 
shows do MC Leozinho, 
Bloco do Sargento Pi-
menta, banda Vitória Ré-
gia e do bloco “Chama o 

Síndico”. Já na terça-feira, 
dia 9, comandam a festa 
Jorge Ben Jor e os blocos 
“Me Beija que eu sou Pa-
godeiro”, “Baianas Oza-
das” e “Chora Me liga”, 
primeiro bloco sertanejo 
de Carnaval do Brasil. 
A festa espera reunir 16 
mil pessoas no Mirante 
Olhos D’Água. Outras 
informações pelo telefone 
(31) 3889-2003.

Carnaval particular 
em Belo Horizonte

O JORNAL DO CASTELO também pode ser encontrado na Drogaria Serrano (Av. Serrano, 115, Serrano), 
a mais tradicional drogaria do bairro, na Imobiliária Dorgival, na padaria Mixpão (Av. Miguel Perrela, 29, 
Castelo), na padaria Kidelícia (Rua Romualdo Lopes Cançado, 10, Castelo) e na Cerveja & Cia Distribuidora 
de Bebidas, na Av. Engenheiros, 1510. Pelo menos 150 exemplares estarão à disposição dos moradores e comerciantes, todos 
os meses, sempre à partir do último dia de cada mês. O jornal será colocado em um expositor, onde poderá ser retirado 
gratuitamente. È o nosso jornal fazendo parcerias inteligentes, levando informação séria e de credibilidade ao alcance de mais 
pes soas. Boa leitura a todos!
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Os moradores do Castelo 
decidiram entrar de vez na 
briga contra os altos índices 
de criminalidade no bairro, 
dando uma demonstração 
clara de que a segurança pú-
blica não passa apenas pela 
responsabilidade das polícias 
Militar e Civil. Em 2014, eles 
criaram no Facebook o grupo 
Castelo - Rede de Vizinhos 
Protegidos, um grande mar-
co na campanha pela paz e 
tranqüilidade da população. 
Passeatas e manifestações fo-
ram feitas pelas ruas do Cas-
telo, mas eles querem mais! 
Querem mais empenho dos 
moradores e das autoridades.

Segundo o morador Glau-
co Mota, um dos fundadores 
do grupo Castelo - Rede de 
Vizinhos Protegidos, muita 
coisa ainda pode ser conquis-
tada em prol da melhoria do 
bairro Castelo. Ele explica 
que a eficiência do grupo 
depende exclusivamente da 
participação dos moradores e 
o grande objetivo para o fu-
turo é conseguir ampliar esta 
participação popular.

“Uma atualização no apli-
cativo Telegram aumentou a 
capacidade máxima de mem-

Grupo quer aumentar a adesão popular e garantir ainda 
mais segurança e tranquilidade a todos os moradores

Junte-se a Rede de Vizinhos Protegidos

Perfil do grupo no Facebook tem mais de 5 mil 
membros em menos de 1 ano de funcionamento

Glauco Mota é um dos fundadores do grupo 
Castelo Rede de Vizinhos Protegidos

bros no Castelo Protegido, 
passando de 1.400 para 7 mil. 
Nossa expectativa é atingir 
mais 3 mil participantes em 
2016 e motivar cada mora-
dor a ser um Olho Vivo e 
auxiliar na manutenção da 
segurança pública, tornando 
o bairro Castelo um padrão 
de combate à criminalidade 
e à violência através da par-

ticipação popular em comu-
nhão com a Polícia Militar”, 
ressalta Mota.

O morador ressalta que 
2015, apesar de alguns proble-
mas, foi um ano de inúmeras 
vitórias, que surpreenderam 
até os mais otimistas. Segundo 
Mota, apenas no ano passado, 
houve uma adesão de cerca de 
1.300 moradores e comercian-

tes ao grupo, que 
encerrou a tempo-
rada com mais de 
1.700 membros 
cadastrados. No 
dia 13 de janeiro 
de 2016 o grupo 
já contava com 
5.402 membros.

“Nos torna-
mos o maior grupo 
de moradores do 
Brasil na proposta 
de rede social de 
combate a crimi-
nalidade. Em fe-
vereiro, o Castelo 
Protegido foi apre-
sentado na Cam-
pus Party como 
Case referência no 
país”, comemora. 
A Campus Party é 
o maior encontro 
de experiência tec-

nológica do mundo nas áreas 
de inovação, criatividade, ci-
ência, empreendedorismo e 
entretenimento digital.

Conquistas
O grupo Castelo – Rede 

de Vizinhos Protegidos ga-
nhou dimensão e notoriedade 

e não quer parar de crescer. 
Em 2015 foi criada uma rede 
de comunicação com outros 
bairros de Belo Horizonte 
(Anchieta, Caiçara, Bandei-
rantes, Fernão Dias, Buritis, 
Savassi, Coração Eucarístico, 
São José, Ouro Preto, Ban-
deirantes), com o objetivo de 
trocar experiências e compar-
tilhar informações, o que ex-
pandiu ainda mais o alcance e 
eficiência da rede.

O grupo ainda adquiriu 
um aparelho celular para con-
tato direto com os policiais da 
8ª Companhia de Polícia Mili-
tar, no bairro Alípio de Melo, 

para diminuir o 
tempo de resposta 
da polícia em caso 
de emergências. Os 
militares do turno 
interagem instan-
taneamente com os 
moradores através 
do aplicativo Tele-
gram, que possibi-
lita o compartilha-
mento de imagens 
e vídeos, tornando 
a ação da polícia 
mais assertiva.

A organização 
de moradores pro-

porcionou a criação de grupos 
de integração social como os 
Amigos do Castelo, Rainhas 
do Castelo, Clube de Descon-
tos e grupos de Futebol. Essa 
aproximação entre vizinhos 
criou laços de amizades e 
encontros dos moradores. 
“O objetivo do grupo é criar 
uma rede em que um vizinho 
cuide da segurança do outro 
e a aproximação dos mora-
dores é essencial para que dê 
certo”, disse Glauco Mota. 
Para se tornar um membro 
do grupo basta entrar em sua 
página do Facebook e fazer a 
solicitação.
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Os equipamentos e 
produtos de limpeza que 
gastam água para sua uti-
lização têm um ano para 
incluírem em seus rótulos 
e embalagens a expres-
são: “Água pode faltar. 
Não Desperdice”. A nova 
lei (13.233/2015), que 
tramita no Congresso Na-
cional desde 2005, foi 
sancionada nessa quarta-
-feira (30/12) pela presi-
denta Dilma Rousseff.  A 
medida será regulamen-

O diretor de hidrologia da ANA, Ney Maranhão, 
acredita no carater educativo da nova lei
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Nova lei prevê obrigatoriedade de exibir nos rótulos e embalagens 
informações sobre risco de escassez de água e seu consumo moderado

tada para assegurar que 
o alerta estará em local 
visível, em destaque e 
com impressão em letras 
de tamanho apropriado.

 Produtos colocados 
à venda sem a recomen-
dação estarão sujeitos à 
multa, apreensão e inutili-
zação. A indústria poderá 
ter sua fabricação suspensa 
e até a cassação do regis-
tro da produção em desa-
cordo com a norma.  As 
punições estão previstas 

pelo Código de Defesa 
do Consumidor e podem 
ser aplicadas administra-
tivamente pelos órgãos 
de vigilância. O prazo 
de 365 dias é para que 
os fabricantes possam se 
adaptar.

De acordo com o dire-
tor da área de hidrologia 
da Agência Nacional de 

Águas (ANA), Ney Ma-
ranhão, vem em boa hora. 
“É uma medida educati-
va, que deverá contribuir 
para sensibilizar o consu-
midor a economizar água 
e ajudar a reduzir riscos 
de novos desabasteci-
mentos.”

A lei das águas prevê 
que água é um bem co-

A nova lei obriga o alerta, no rótulo dos produtos, sobre os cuidados com água

mum e a responsabilidade 
pelo seu bom uso é de 
todos, inclusive da popu-
lação. O ano de 2015 foi 
marcado por uma crise 
hídrica sem precedentes, 
que atingiu principalmen-
te as regiões sudeste e 
nordeste, afetando a vida 
de mais de 12 milhões de 
pessoas. (MMA)

Produtos de limpeza fazem alerta

n Reduza o tempo do banho 
para 5 minutos e feche o 
registro ao ensaboar.

n Troque a mangueira pelo 
regador ao molhar as 
plantas.

n Use vassoura para limpar 
a calçada.

n Lave o carro com balde.
n Use a máquina de lavar 

na capacidade máxima 
permitida pelo fabri-
cante.

n Faça a manutenção corre-
ta nas torneiras e tubula-
ções de casa para evitar 
vazamentos.

n Opte por descargas eco-
nômicas e não jogue lixo 
no vaso sanitário.

n Feche a torneira da pia ao 
escovar os dentes.

COmO 
ECOnOmIZAr 

ágUA
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Os pais que preparem os 
bolsos para a volta às aulas: 
a lista de material escolar das 
crianças e dos universitários 
está mais cara esse ano! É que 
revelou a pesquisa realizada 
na primeira quinzena de janei-
ro, pelo site de comparação de 
preços Mercado Mineiro. O 
levantamento foi feito entre 
os dias 7 e 14, quando foram 
pesquisados 82 produtos em 
11 estabelecimentos de Belo 
Horizonte.

Segundo Feliciano Abreu, 
coordenador da pesquisa, o 

Preço do material escolar dispara
principal objetivo do levan-
tamento era apresentar aos 
consumidores (alunos e pais 
de alunos) a comparação de 
preços entre as principais 
lojas do setor.

“A pesquisa é formatada 
pelos empresários. O objetivo 
desta formatação é devido à 
grande mudança que os pro-
dutos sofrem de um ano para 
o outro. Assim, evitamos, ao 
máximo, distorções nas respos-
tas dos lojistas”, explica Abreu.

E o consumidor deve 
mesmo ficar atento aos pre-

ços, pois, segundo a pesqui-
sa, itens da lista de material 
escolar chegaram a ter dife-
rença de até 566,67% entre 

 Imagina um livro di-
dático que custa R$ 130,00 
(novo), sendo comprado se-
mi-novo ou restaurado por 
apenas R$38,00. Isso já é 
possível em diversas lojas de 
Belo Horizonte. Mas agora a 
prática ganhou a facilidade e 
a comodidade oferecidas pela 
internet e a compra de toda a 
lista de livros didáticos pode 
ser feita sem sair de casa. 

as lojas. O preço médio dos 
produtos também aumentou 
cerca de 30% em relação ao 
ano passado.

Variações
O  p a p e l  f a n t a s i a 

(48x60cm)  pode  cus ta r 
de R$0,15 até R$1,00. A 
terceira maior variação da 
pesquisa ficou por conta do 
apontador simples sem re-
servatório de metal, que foi 
encontrado pelo menor preço 
(R$0,75) e o maior (R$3,90), 
uma variação de 420%.

Nos cadernos também 
fo r am encon t r adas  va -
riações significativas. O 
brochurão com 60 folhas 

apresentou diferença de 
172,22% entre os preços. O 
mais barato foi encontrado 
por R$1,80 e o mais caro 
a R$4,90. O caderno uni-
versitário espiral de capa 
dura (96 folhas) apresentou 
o menor preço de R$3,80 
e o maior de R$8,90, uma 
variação de 134,21%.

Os preços encontrados 
pela pesquisa serão atua-
lizados até o final de feve-
reiro e estarão disponíveis 
no site www.mercadomi-
neiro.com.br.

Bastam alguns cliques!
Em Belo Horizonte (MG) 

e região metropolitana a Rede 
Brasil de Livros (RBL) é uma 
das lojas que têm um sistema 
inovador de troca online de 
livros didáticos. Por meio de 
um simples cadastro, o usuá-
rio tem acesso a um banco de 
dados com os livros didáticos 
mais procurados em todo 
o Brasil. Quando o cliente 

demanda um título, o sistema 
busca e a RBL entrega onde 
for preciso.

“Nosso trabalho é de inter-
mediação. Fazemos a demanda 
encontrar a oferta e vice-versa. 
O cliente se associa e dispo-
nibiliza os livros para a troca. 
Os mesmos são coletados em 
sua residência. A RBL recebe o 
livro, faz uma avaliação física, 
restaura a obra e encaminha os 

livros aos associados. Na data 
agendada, o cliente recebe 
em sua casa os livros solici-
tados”, explica o empresário 
Helbert Diniz, diretor da Rede 
Brasil de Livros.

 

Sustentabilidade
 De acordo com o Ins-

tituto Akatu, Organização 
Não Governamental (ONG), 

que trabalha 
pe lo  con -
sumo cons-

ciente e o futuro sustentável 
no Brasil, a troca de livros 
usados evita a fabricação de 
outros e, consequentemente, 
evita o desmatamento. 

“Uma árvore leva, em 
média, 15 anos para estar 
pronta para o corte. E para 
cada tonelada de papel vir-
gem, doze árvores são der-
rubadas. Acumular em casa 
livros didáticos que podem 
ser trocados ocupa espaço 
desnecessário e pode com-
prometer a sustentabilidade 

do planeta, já que a produção 
de papel utiliza madeira, água 
e energia elétrica em grandes 
quantidades”, explica a jor-
nalista Gabriela Yamaguchi, 
gerente de comunicação do 
Instituto Akatu.

 A troca de livros é uma 
ação ambientalmente correta, 
além de econômica. Para sa-
ber mais sobre como fazer a 
troca dos livros didáticos pela 
Internet basta acessar o site 
da RBL (www.redebrasildeli-
vros.com.br). 

TRoCAR lIVRoS é umA BoA oPção PARA EConomIzAR

Levantamento feito pelo site de pesquisa Mercado Mineiro revelou considerável 
variação de preços entre 2015 e 2016 e um aumento em quase todos o itens

A PArTIr dE
R$100,00AnÚnCIOSAumente o faturamento 

da sua empresa. 
Anuncie no JORNAL 
DO BAIRRO CASTELO

(31) 2511-1200 
99581-1035

Economia
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A oncologista Luciana resalta a 
importância do protetor solar para 

evitar a doença

Especialistas prevêem temperaturas mais quentes neste
 ano e, portanto, a proteção deve ser ainda maior

Verão: evite o câncer de pele
O mais comum e menos agressivo, 
responsável por 70% dos diagnósticos 
é o carcinoma basocelular, que surge 
mais frequentemente em regiões mais 
expostas ao sol, como face, orelhas, 
pescoço, couro cabeludo, ombros e 
costas”, explica.

 Segundo Luciana, o carcinoma 
epidermoide atinge 25% dos casos. 
Por último e com maiores índices de 
mortalidade, vem o melanoma, que 
tem a aparência de uma pinta ou de 
um sinal na pele, em tons acastanha-
dos ou enegrecidos.

Para a prevenção do câncer de 
pele o ideal é usar o protetor solar. 
“A aplicação deve ocorrer ainda em 
casa e reaplicado a cada duas horas. 
É necessário usar uma boa quanti-
dade do produto, equivalente a uma 
colher de chá rasa para o rosto e três 
colheres de sopa para o corpo, uni-
formemente, de modo a não deixar 
nenhuma área desprotegida. O filtro 
solar deve ser usado todos os dias, 
mesmo quando o tempo estiver frio 
ou nublado, pois a radiação UV atra-
vessa as nuvens e penetra na pele”, 
afirma a oncologista.

 Mas só o protetor solar não bas-
ta. A prevenção deve ser reforçada 
por outros mecanismos, como rou-
pas, chapéus e óculos apropriados. A 
exposição ao sol deve ser evitada no 
período de 10h às 16h. Quem for para 
a praia ou piscina, deve usar barracas 
feitas de algodão ou lona, que absor-
vem 50% da radiação ultravioleta. 
Além disso, é importante consultar 
um dermatologista regularmente para 
uma avaliação cuidadosa da pele.

A 1ª edição da Copa de Futebol 
Gusmão, realizada através do Pro-
jeto Gusmão em Ação, terá início 
no próximo dia 20 de fevereiro, no 
Clube Cera (Rua dos Construtores, 
136, Alípio de Melo). A iniciativa 
é do empresário Antônio Gusmão, 
morador do bairro Castelo.

Podem participar times adultos 
de futebol amador. Adolescentes 
com menos de 17 anos também po-
dem disputar as partidas, desde que 
tenham a devida autorização dos pais. 
O jogo de abertura da competição 

Antônio 
Gusmão, 
morador 

do Castelo, 
promove 
eventos 

esportivos

morador do Castelo 
promove campeonato 

de futebol amador
(pré-jogo) está marcado para começar 
as 10h40 e será entre alunos da escoli-
nha Elite Esportes.

Ao todo, 16 equipes disputam 
a Copa. Os três primeiros coloca-
dos ganham troféu e medalha, mas 
também haverá premiação para o 
artilheiro, melhor goleiro e jogador 
revelação.

O organizador da Copa, Antônio 
Gusmão, convida a todos a participa-
rem do evento, que é aberto ao públi-
co em geral. Os jogos serão disputa-
dos nos dias 20 e 27 de janeiro, e nos 

dias 5,12, 19 e 26 de fevereiro.
A inscrição das equipes 

deve ser feita até o dia 29 de 
janeiro pelo telefone (31) 9959-
18395 ou através do e-mail 
antonio.gusmao@digitoinova-
cao.com.br. “Nosso objetivo é 
promover e incentivar eventos 
esportivos a fim de fomentar a 
prática do esporte e de ativida-
des físicas, contribuindo para a 
formação desportiva e a adoção 
de hábitos saudáveis por parte 
do cidadão, criando oportunida-
des de competição para atletas 
de rendimento”, disse Gusmão.

De acordo com o Instituto Na-
cional de Câncer (INCA), o Brasil 
chegará a um total de mais de 175 
mil casos de câncer de pele em 
2016. Entre os tipos de câncer, o 
de pele é o mais frequente no país; 
corresponde a 25% de todos os tu-
mores malignos diagnosticado nos 
brasileiros.

 Por isso, é preciso ficar ainda 
mais atento nesse verão e se pro-
teger de todas as formas contra os 
raios solares que fazem mal à saúde. 
O alerta foi feito pela oncologista 

Luciana Gomes Ladeira, da equi-
pe do Oncocentro Minas Gerais. 
“Proteja-se bem do sol! A cada ano 
a incidência dos raios ultravioletas 
está mais forte devido a fatores am-
bientais. Exatamente por isso, todos 
devem se cuidar e o filtro solar é 
fundamental em todas as estações do 
ano”, reforça o especialista. 

 Segundo Luciana Ladeira, o 
grupo de maior risco são as pessoas 
de pele clara, com sardas, cabelos 
claros ou ruivos e olhos claros. Além 
destes, os que possuem antecedentes 
familiares com histórico da doença, 
queimaduras solares, incapacidade 
para bronzear e pintas também devem 
ter atenção e cuidados redobrados.

 “Como a pele é o maior órgão 
do corpo isso possibilita o surgi-
mento de diferentes tipos de câncer. 
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por um lado isso é ruim para 
quem viaja com crianças, para 
a prática do surfe ela é ideal. 
Na maré baixa, pequenas 
piscinas naturais se formam 
na areia.

A Praia do Farol é puro 
charme. Ela também fica no 
Centro e tem ótima infraes-
trutura com quiosques, cal-
çadão e uma área de restinga 
protegida em toda sua exten-
são. Sua areia amarelada é 
a preferida pela galera mais 
jovem, que também aproveita 
as fartas ondas para praticar o 
surfe. O farol construído em 
1914 e que já mudou de lugar 
três vezes por conta do avan-
ço do mar, é mais um ponto 
turístico da cidade.

Na Praia de Guadinxiba 
os turistas e moradores de 
Conceição da Barra encon-
tram o contato com a nature-
za. O local preserva suas ca-
racterísticas naturais e pouco 
sofreu com a intervenção hu-
mana.  Guadinxiba fica bem 
perto da foz do Rio Itaúnas, e 
por isso também atrai muitos 
pescadores que chegam por 
lá interessados na fartura de 
peixes, entre eles o Roubalo.

A Praia das Dunas fica 
dentro do Parque Estadual 
de Itaúnas. Aqui entre os 
meses de dezembro e março 
acontece a desova de tarta-

turismo

* Altier moulin é jornalista e viajante profissional. 
Saiba mais em www.penaestrada.blog.br

ALTIER MOULIN (*)

A última cidade do Es-
pírito Santo antes de chegar 
à Bahia tem como principal 
atrativo o famoso Parque Es-
tadual de Itaúnas. Conceição 
da Barra é um local com belas 
praias e que preserva uma 
natureza exuberante, mas que 
tem muito mais a oferecer. 
Nessa região ecossistemas 
como dunas, alagados, Mata 
Atlântica e mangues coe-
xistem em harmonia. Além 
disso, a cidade tem forte 
influência nordestina em 
sua paisagem. Um sinal dis-
so são os muitos cajueiros 
espalhados pelas ruas do 
distrito de Itaúnas.

A 656 quilômetros de 
Belo Horizonte, Conceição 
da Barra é, de fato, uma mis-
tura de cultura, natureza e 
diversão. Dona de um dos 
melhores carnavais de rua do 
Brasil e do famoso Festival de 
Forró de Itaúnas, a cidade é 
também uma boa opção para 
quem quer cair na folia.

Longe da mancha de 
lama que ainda escoa do 
Rio Doce depois do desastre 
ambiental de Mariana (Minas 
Gerais), Conceição da Barra 
tem praias com caracterís-
ticas bastante semelhantes. 
Sempre agitado e com mui-
tas ondas, o mar tem uma 
coloração amarelada devido 
à interação com os rios Cri-
caré e Itaúnas, que desaguam 
na região. A temperatura da 

Conceição da Barra ainda preserva as características naturais de 
um povoado, mas tem agito e atrativos para todas as idades

Forró, belas praias e natureza exuberante

água é agradável em qualquer 
época do ano, mas é entre 
setembro e março que ela fica 
ainda mais quentinha.

A Praia da Barra é uma 
das mais procuradas. Mesmo 
depois da intervenção feita 
para conter o avanço do mar, 
ela é a preferida dos turistas 
que chegam à cidade. Tem 
boa infraestrutura com bares 
e restaurantes, mas o mar é 
agitado e exige cuidados. Se 

Como 
nASCEu A 

CIDADE
Fundada quando o 

Brasil ainda estava sob 
controle da Coroa Por-
tuguesa, Conceição da 
Barra é uma das cidades 
mais antigas do Espírito 
Santo. Criado pela expe-
dição que desembarcou na 
foz do Rio Cricaré com o 
objetivo de afastar os ín-
dios que se aproximavam 
vindo do norte, o povoado 
da Barra prosperou justa-
mente por estar estrategi-
camente posicionado na 
divisa dos dois estados.

Quase meio século 
depois de sua fundação, 
o povoado ganhou so-
brenome e passou a se 
chamar Barra de São 
Mateus. Mais tarde, em 
1833, se tornou vila e 
teve seu nome mudado 
para Conceição da Barra. 
Atualmente, a cidade é 
formada por três distritos: 
Conceição da Barra, Bra-
ço do Rio e Itaúnas.

rugas marinhas que  também 
são monitoradas pelo Projeto 
Tamar.

Todas as praias de Con-
ceição da Barra são conside-
ras próprias para banho, de 

acordo com o órgão ambiental 
capixaba. Mas não se esqueça 
de abusar do protetor solar. E 
quando a tarde cair, corra para 
assistir ao pôr do sol no píer 
do Rio Cricaré

Praia do 
riacho doce

Por do sol no 
rio Cricaré

dunas do 
Parque Estadual 

de Itaúnas
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ABAnDono  - A Academia a Céu Aberto, 
localizada na altura do número 1.206 da Avenida João Paulo 
II, no bairro Alípio de Melo (Região da Pampulha), está 
cercada pelo mato. Os frequentadores reclamam que o acesso 
aos aparelhos de ginástica está complicado e pedem a capina 
do local. O mato alto, além de dificultar a chegada ao local, 
também é perigoso, pois pode esconder animais peçonhentos. 
A Academia à Céu Aberto é uma iniciativa da Prefeitura de 
Belo Horizonte (PBH), para incentivar a pratica de exercícios 
físicos entre a população, mas, sem a devida manutenção, 
acaba afastando as pessoas do local. A PBH informou que 
o serviço de capina pode ser solicitado pelo telefone 156.

manto 
terrestre

Em um ponto isolado do 
Oceano Índico, 34 cientis-
tas, incluindo um brasileiro, 
trabalham dia e noite para 
cumprir uma missão inédita: 
perfurar a crosta terrestre 
e atingir o manto, camada 
profunda praticamente des-
conhecida. A bordo do navio 
americano Joides Resolution, 
eles iniciaram a primeira 
das três fases da missão, que 
deve terminar em 2020. Na 
primeira fase, que termina 
em 30 de janeiro, o plano 
é chegar a 1,5 km de pro-
fundidade. Hoje, as infor-
mações de que os cientistas 
dispõem sobre o manto são 
captadas indiretamente, com 
análises sísmicas e de mate-
rial vulcânico. 

A Justiça da Alemanha 
julgará um ex-enfermeiro 
de Auschwitz, de 95 anos, 
por cumplicidade em 3.681 
mortes durante o período em 
que trabalhou no campo de 
extermínio construído na Po-
lônia ocupada. O julgamento 
será iniciado no dia 29 de 
fevereiro. O ex-enfermeiro é 
acusado de cumplicidade nas 
mortes de presos assassinados 
nas câmaras de gás de Aus-
chwitz entre 15 de agosto e 14 
de setembro de 1944, período 
em que serviu na brigada de 
enfermaria do campo nazista.

Julgamento inédito


